
Nr. 
crt.

Criteriu de 
evaluare 

Punctaj acordat       
(0-5)

Punctaj total 
(max 25)

Pondere relativă

a) Proiectul propus corespunde tematicii apelului și priorităților și 
direcțiilor strategice de cercetare stabilite în anunțul concursului

b) Nivelul de cunoaștere național și internațional a problemei 
abordate în propunere de proiect este clar definit prin efectuarea 
analizei literaturei și după caz a brevetelor / modelelor de 
utilitate / sondajelor de piață

c) Scopul și obiectivele proiectului sunt pertinente, bine stabilite și 
descrise

d) Calitatea și relevanța științifică a proiectului, evidențiind 
progresele dincolo de stadiul actual al dezvoltării. Comentați 
măsura în care aceste progrese sunt convingătoare / realiste / 

semnificative
e) Potențialul de inovare și tehnologic al proiectului

a) Credibilitatea și fezabilitatea activităților, metodelor și tehnicilor 
preconizate pentru atingerea scopului, obiectivelor și furnizarea 
livrabilelor  proiectului (inclusiv instrumentele de colectare a 
datelor și metodele de analiză)

b) Cât de complet și de realist este identificat impactul: științific, 
tehnologic, socio-economic, de mediu, alte după caz

c) Există rezultate / impacturi care să sporească capacitatea de 
inovare, să creeze noi oportunități de piață, să înlocuiască un 
produs importat, să consolideze competitivitatea partenerilor sau 
să aducă alte avantaje pentru societate / mediu?

d) Există rezultate cu impact social ce să contribuie la dezvoltarea 
societății și să sporească calitatea vieții 

e) Calitatea și ambiția planului de diseminare și de valorificare a 
rezultatelor proiectului de-a lungul duratei proiectului de către 
consorțiu în ansamblul său și pentru partenerii individuali

a) Planul de implementare a proiectului este bine structurat și 
organizat

b) Activitățile  și etapele de implementare sunt în conformitate cu 
obiectivele și rezultatele preconizate

c) Distribuția activităților în timp asigură realizarea activităților 
preconizate și atingerea scopului și obiectivelor în termenii 
stabiliți de proiect

d) Alocarea resurselor umane și tehnico-materiale per activități 
planificate asigură realizarea lor și atingerea scopului și 
obiectivelor

e) Relevanța cheltuielilor din devizul de cheltuieli și corespunderea 
condițiilor din anunț și necesităților activităților planificate în 
propunerea de proiect

a) Distribuția activităților, sarcinilor concrete și a responsabilităților 
între parteneri  sunt optime pentru realizarea proiectului

b) Cercetătorii implicați în implementarea proiectului au abilități și 
experiență necesare pentru a realiza proiectul 

c) Care este valoarea adăugată a colaborării echipei din Moldova cu 
echipa din Belarus pentru atingerea scopului și obiectivelor

d) Deține fiecare echipă de cercetători facilități și infrastructură 
suficiente pentru a-și desfășura activitățile și pentru a-și îndeplini 

cu succes rolul

e) Comentați calitatea managementului proprietății intelectuale

Comentarii finale: concluzie cu specificarea dacă se recomandă propunerea de proiect pentru finanțare sau nu

Recomandarea de finanțare se propune numai în cazul în care toate criteriile de evaluare au acumulat punctajul de trecere

Comentarii per întreg criteriu de evaluare (obligatoriu): 

Comentarii per întreg criteriu de evaluare (obligatoriu): 

Comentarii per întreg criteriu de evaluare (obligatoriu): 

4

Componența 
echipei de 
cercetare

Punctaj de trecere                        
15 puncte

0,0 0,2

3

Programul de 
realizare a 

activităților în 
cadrul 

proiectului, 
termenele și 

costurile 
solicitate Punctaj 

de trecere                        
15 puncte

0,0 0,2

Comentarii per întreg criteriu de evaluare (obligatoriu): 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

FIŞA DE EVALUARE
a propunerii de proiect bilateral moldo-belaruse

Numărul de referinţă al 
proiectului

Numele/prenumele 
conducătorului de proiect

Denumirea proiectului

Impactul 
socioeconomic 

potențial al 
proiectului, 
corelat cu 

rezultatele 
scontate și 

rentabilitatea
Punctaj de trecere                            

20 puncte

2. 0,0 0,3

Prioritatea strategică

Punctaj: 0 - lipsa informaţiei; 1 - insuficient; 2 - satisfăcător; 3 - bine; 4 - foarte bine; 5 - excelent

Indicatori de evaluare 

1. 

Relevanța 
tehnico-

științifică și 
excelența

Punctaj de trecere                        
20 puncte

0,0 0,3



Expert:

Semnatura:

Data:

Punctaj total (se calculeaza automat)
Punctaj de trecere 70 puncte

0

Declar, pe propria răspundere, că nu sunt implicat(ă) direct sau indirect în conflicte de interes în evaluarea acestei propuneri de proiect.


